
M ŐSZ A K I  HA LA DÁS

A. " Camera Damier" mikrolap készítő 
berendezésről

A z ISO konferencia al

kalmából Budapesten járt
*

Juan V o s ke sen sz k i ,  a. 

Mikrofilmex párizsi cég i- 

gaz gató j eu 'Pőle nyertük az 

alábbi táj ékoztatást:

Nemrég készült el az 

Lsz. ábrán látható Came- 

ra Damier  nevű mikrofich 

felvevő berendezés. A  be

rendezés érdekessége, hogy 

bár 75 x 125 mm— es mikr ét

lapokat készit, a használt 

filmanyag j rollfilm, mégpedig 

75 mm széles és 30 m 

hosszú.

A  készülék másik érde

kessége, hogy a kockák mé

rete, kivágata és elhelyezke

dése minden egyes felvétel 

után könnyen átállítható. E- 

zért lehetséges, hogy a 2. 

ábráin látható különböző koe- 

kaszélességü felvételek ké—
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szithetők egymás mellé. A  készülék fixen felszerelt megvilágitásmérővel van 

felszerelve.

Ebből a készülékből egyelőre csak néhány darabot gyártottak és ezek 

a gépek is kipróbálás alatt állanak. Megjegyezzük egyébként, hogy ez a gyár

késziti a Normic nevű kamerát, amely szintén 75 x 125 mm-es filmre dolgozik 

és elsősorban tervrajzok fényképezésére szolgál. A  Normic nevű berendezés

ből a világ minden részében több mint 60 darab működik. A z igazgató tájé

koztatása szerint az utolsó évben a Szovjetunió is vásárolt néhány darabot. ( BR)

"VIDEOSONIC"

A  KATALÓGUSHASZNÁLAT ISMERTETÉSÉRE

A  Councü on Library Resources 
meg nem állapított összegű segélyt 
nyújtott a walnut—i ( Califomia) Mt.San 
Antonio College részére, annak kikí
sérletezésére, mennyiben használhatók 
fel az un. M tanító—gépekM uj hallgatók 
bevezetésére a könyvtár használatába. 
A  segély öt darab " Videosonic” be
rendezés megvételére nyújt fedezetet.

Egy-egy audió- vizuális gépet he
lyeznek a két mutató- táblázat, a két 
tárgyi katalógus és a szerzői kataló

gus mellé. A  berendezések diapozitív 
lemezek, hangszalagok, szines mozgó- 
film utján fogják a hallgatóknak a szük
séges felvilágosítást a cédulakatalógu- 
sok, a folyóirat- és egyéb nyilvántar
tások használatára vonatkozóan meg
adni. A  könyvtárosokra igy csak a 
könyvtárra vonatkozó első, általános 
jellegű tájékoztatás terhe nehezedik, 
s idejük felszabadul a bonyolultabb 
egyéni felvilágosító szolgálat ellátásá- 
ra* ( C.I/.R. Recent Developments. 1964. 
133.no.)
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